
Valoarea estimată

1 Centrală termică 39715210-2                   30,000.00 venituri proprii septembrie septembrie

2 Sistem de stingere incendii cu gaz inergen Arhivă 35111500-0                   80,000.00 venituri proprii iunie iulie

3 Sistem de stingere incendii cu gaz inergen cameră 

servere

35111500-0                   25,000.00 venituri proprii iunie iulie

4 Echipament de retea de tip SWITCH 32420000-3 90,000.00                 venituri proprii mai mai

5 Rack 19” 32424000-1 6,500.00                   venituri proprii aprilie aprilie

6 UPS - sursă de alimentare neîntreruptibilă 31154000-0                     6,500.00 venituri proprii mai mai
7 Statie copiator max A0 cu facilitati scanare/stocare/ 

transmisie date pentru arhivare

30121400-7                   33,613.00 venituri proprii septembrie septembrie

8 Licenta Team Viewer Business 48900000-7                     2,500.00 venituri proprii aprilie aprilie

9 Licenta Vmware vSohere 6 Essentials Plus 48517000-5                   20,000.00 venituri proprii aprilie aprilie

10 Licente Microsoft Office 2016 Profesional 48920000-3                     6,450.00 venituri proprii aprilie aprilie

11 consumabile diverse X                   84,033.61 venituri proprii ianuarie decembrie

12 materiale curatenie sediu 39831240-0                   16,806.72 venituri proprii ianuarie decembrie

13 Servicii de telefonie fixă 64200000-8                 109,243.70 venituri proprii februarie martie
14 legitimatii de serviciu speciale personalizate 35123400-6                   10,000.00 venituri proprii ianuarie decembrie

15 carti de vizita 30199730-6                     4,201.68 venituri proprii ianuarie decembrie

16 alte tiparituri 22800000-8                   84,033.61 venituri proprii ianuarie decembrie

17 servicii de tiparire a ecusoanelor pentru personalul care 

asigura relatiile cu publicul

79716000-6                     3,000.00 venituri proprii mai mai

18 servicii de reparati pentru aparatele de aer conditionat 45331220-4                   25,210.08 venituri proprii ianuarie decembrie

19 servicii de mentenanță echipamente de comunicații și 

telefonie fixă
50334100-6, 

50334110-9, 

50334120-2

                  67,226.89 venituri proprii ianuarie ianuarie

Data estimată 

pentru inițiere
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20 servicii de mentenanță program legislativ 79100000-5                     7,500.00 venituri proprii ianuarie ianuarie

21 Serviciu de abonament Monitorul Oficial 79100000-5                   30,000.00 venituri proprii ianuarie ianuarie

22 servicii diverse X                   61,344.53 venituri proprii ianuarie decembrie

23 servicii spălat auto 50112300-6                   27,540.00 venituri proprii ianuarie ianuarie

24 taxa de drum - Rovignieta 79941000-2                     9,902.94 venituri proprii ianuarie ianuarie

25 servicii mentenanță sistem de supraveghere video 79714000-2                   57,200.00 venituri proprii august august

26 servicii mentenanță sistem de alarmă la efracție 79711000-1                   57,200.00 venituri proprii august august

27 Serviciu Call Center 64200000-8                   66,600.00 venituri proprii decembrie 2017 ianuarie

28 reparații centrale termice, aparate electro-casnice 45259000-7                   25,210.08 venituri proprii ianuarie decembrie

29 servicii de mentenanță pentru aplicația de restituire acciză 72262000-9                   48,403.36 venituri proprii iunie iunie

30 Servicii de găzduire a domeniului arr.ro 72611000-6                   19,200.00 venituri proprii decembrie 2017 ianuarie

31 servicii protecție antivirus 72212760-4                   45,000.00 venituri proprii februarie februarie

32 asigurari obligatorii cladiri 66513200-1                   67,000.00 venituri proprii septembrie septembrie

33 Servicii de intocmire a proiectelor tehnice in vederea 

obtinerii avizului pentru functionarea sistemelor tehnice de 

securitate

79421200-3                   75,630.25 venituri proprii septembrie septembrie

34 servicii mentenanță sistem informatic resurse umane 72500000-0                   25,200.00 venituri proprii mai mai

35 Servicii de mentenanță pentru sistemul ERRU 72510000-3                   70,800.00 venituri proprii decembrie 2017 ianuarie

36 servicii de mentenanță al programului de transport rutier 72212600-5                   23,000.00 venituri proprii mai mai

37 servicii de mentenanță a aplicației software privind 

accesibilitatea în mod public și/sau în mod privat a 

licențelor comunitare/copiilor conforme/licențelor de traseu 

proprii

72510000-3                   51,600.00 venituri proprii decembrie 2017 ianuarie

38 servicii de mentenanță a aplicației software pentru 

testarea online în vederea pregătirii pentru obținerea 

atestatelor/certificatelor profesionale

72510000-3                   48,000.00 venituri proprii decembrie 2017 ianuarie

39 servicii de mentenanță a aplicației software pentru 

gestionarea registrului consilierilor și transmiterea on-line 

a raportului anual cu privire la activitățile de transport al 

mărfurilor periculoase către A.R.R.

72510000-3                   48,000.00 venituri proprii aprilie aprilie

40 Servicii de upgrade tehnologic  al sistemului informatic de 

licentiere si autorizare

72212600-5                   50,000.00 venituri proprii mai mai

41 servicii de dezvoltare a site-ului instituției www.arr.ro 72212224-5 10,700.00                      venituri proprii octombrie octombrie

42 servicii de inscripționare autovehicule 79000000-4                   67,226.89 venituri proprii februarie/octombrie februarie/octombrie

43 servicii de prelungire a valabilitatii domeniilor.ro 72417000-6                     1,800.00 venituri proprii februarie februarie

44 certificate de securitate SSL 79132100-9                     1,300.00 venituri proprii noiembrie noiembrie

45 reparații curente 45453000-7 504,201.68               venituri proprii ianuarie decembrie

46 obiecte de inventar X                 672,268.91 venituri proprii ianuarie decembrie

47 diverse obiecte de inventar X 84,033.61                 venituri proprii ianuarie decembrie



48 documentații, publicații de specialitate și ghiduri tematice 

din domeniul gestionării siguranței rutiere

22120000-7 

22110000-4

20,000.00                 venituri proprii ianuarie decembrie

49 apă de masă plată și minerală 15981100-9 55,600.00                 venituri proprii ianuarie decembrie

50 servicii de medicina muncii 85147000-1                   54,000.00 venituri proprii februarie februarie

51 medicamente 33600000-6 4,000.00                   venituri proprii ianuarie decembrie

52 încărcare, înlocuire și verificare stingătoare 24951230-6 12,400.00                 venituri proprii ianuarie decembrie

53 pictograme de avertizare 30192800-9 2,400.00                   venituri proprii mai mai

54 identificarea și evaluarea riscurilor de incendiu 90711100-5 5,000.00                   venituri proprii iunie iulie

55 servicii de reparații instalații electrice 50116100-2 36,000.00                 venituri proprii iunie iulie

56 remedierea deficiențelor de securitate fizică 66517300-0 63,000.00                 venituri proprii mai mai

57 truse de prim ajutor 33141623-3 10,000.00                 venituri proprii aprilie aprilie
58 masurarea densitatii de putere a campurilor 

electromagnetice de radiofrecventa si interpretarea 

buletinelor de masuratori

50711000-2 35,000.00                 venituri proprii septembrie septembrie

59 truse pentru situații de urgență 33141620-2 85,000.00                 venituri proprii aprilie aprilie

60 servicii organizare și legătorie arhivă 79995100-6 100,000.00               venituri proprii august august

61 diverse cheltuieli de bunuri și servicii X 84,000.00                 venituri proprii ianuarie decembrie

62 cheltuieli cu serviciile de interpretariat/traducere 79530000-8 

79540000-1

7,000.00                   venituri proprii ianuarie decembrie

63 cheltuieli cu serviciile pentru determinarea mecanismului 

de calcul al costului social mediu al unui accident rutier 

soldat cu persoane decedate și al costului social mediu al 

unui accident grav

66171000-9 25,000.00                 venituri proprii septembrie octombrie

64 Cheltuieli cu serviciile de consultanta pentru elaborarea de 

documentatii si publicatii de specialitate pentru auditorii si 

inspectorii de siguranta rutiera

73200000-4 200,000.00               venituri proprii septembrie octombrie

              3,758,581.54 TOTAL 


